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مقرِدین ؛ عرصه عمومی
ابوطالب آدینه وند | فعال سیاسی
((بدون رجوع به امر الهی عمل خوب
شکوه و احرتام خود را از دست میدهد))
هورکهایمر
در تجربه معارص از نقش دین در جوامع
اسالمی ،دین از وجه حضور در زیست جهان
به سمت دین به مثابه اتوریته حرکت منوده
است این تجربه در تاریخ جوامع اسالمی
به طور عمده تحت لوای خالفت و نیابت
پیامرب و امئه ظهور و بروز داشته است(گرچه
تحصیل قدرت و لوازم آن در ِف َرق اسالمی
با هم تفاوت دارد) ،در غرب مسیحی چنین
تجربهای وجود داشته است.

در تجربه مسیحی سلطه دینی و سلسله
مراتب وساطت در نسبت با امر قدسی ،منتج
به سکوالریزم و خروج و عبور از نظامات
مبتنی بر اتوریتهی دینی و تئولوژیکال شد،
تا حدی که زبان دین از عرصه عمومی نیز
غایب شد .در روایت لیربالی نیز از ورود دین
به عرصه عمومی منع میشد ،بنابراین دین به
عرصه خصوصی رفت.در دوران اخیر نگاهی
جدید به حضور دین در حال شکل گیری
است ،مثال در آراء متاخر هابرماس می توان
ت َ َرک برداشنت سکوالریزم به مثابه ایدئولوژی
را دید ،هابرماس می گوید که حتی نظریه

سکوالریزاسیون(به مثابه فرایند) چنانچه
داوری خود را فراتر از تجربه اروپای غربی
گسرتش دهد ،رای صوابی نیست ،هر چند
آن داوری درباره ی اروپای غربی نیز محل
منازعه است .بنابراین دینِ پسا سکوالر در
حال بازگشت به عرصه ی عمومی و ایفای
نقش در آن میدان است.
در قرون وسطی دین ،میدان مرکزی معرفت
بود و به مثابه یک هژمونی در بافتار قدرت
عمل می کرد ،دین از عرص ورشنگری به این
طرف از عرصه حکومت و نیز اجتامع حذف
شد و آنچنانچه آگوست کنت می گفت،

دوران مدرن ،دوران پایانی مرحله «ربانی»
تاریخ است و این تلقی رواج حداکرثی
یافت .اما چنانچه می بینیم در شبکه عصبی
جامعه جدید ،دین نه به عنوان منبع مرکزی
انسجام و حیات اجتامعی بل به عنوان یکی
از منابع بیناالذهانی در حوزه عمومی حضور
دارد.سیر تاریخی جامعه ما با اروپا تفاوت
اساسی دارد در اروپای مسیحی اتوریته تام
دین بر سایر منابع معرفت چون علم و ...وجود
داشت  ،اما هرگز در سابقه اسالمی چنین
فقراتی وجود نداشت ،به طور کلی هم در
تاریخ و ساختارهای اجتامعی و اقتصادی و
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هم در دین به مثابه منبع آگاهی تجربه اینجا نعل به
نعل تجربه مسیحی نیست ،بلکه اسالم(تاریخی) با
مسیحیت(تاریخی) تفاوتهای بنیادینی دارند و اسالم
اساسا دین دنیوی است و تفکیک آن از امر دنیوی
تقلیلگرایانه و ساده سازی نافرجام است.نزاعی در
دهه ی  80بر رس سکوالریزم در ایران جریان داشت،
ضمن فهم دشوارههای حکومت تئولوژیک ،به نظر،
بیشرت علت داشت تا دلیل ،بدین معنی که واکنشی
ناشی و در برابر اتوریته سیاسی فقه و فقها بود ،زیرا
فقه ،اداری و بروکراتیک شده بود و وسیله ای برای
اعامل اراده حاکمیت تبدیل شده بود ،فی الواقع فقه
میدان فراخی شده بود که ادعای جامعیت داشت و
این ادعای جامعیت را به اراده ی سیاسی و قدرت
تبدیل کرده بود به طوری که نه منطقه الفراغی را
گذاشته بود و نه تکرثی را به رسمیت میشناخت.
سکوالریزاسیون برآمده از تجربه ی سلطهی دینی
بود و انعکاس دشوارههای استبداد دینی در آن
جریان داشت .در رشایط کنونی و در روند جهانی ما
به سمت عرص پسا سکوالر در حرکتیم اما در پروبلمی
ملی ما در آرزوی سکوالریزم هستیم .روشنفکری
دینی بعد از انقالب و در پیامد حکومت دینی به
رهیافت خروج دین از عرصه عمومی(حکومت
و جامعه و سیاست) رسید و قرارگاه دین را حوزه
خصوصی و دل دانست .در نتیجه این نگاه به تعبیری
از هدی صابر «خدا کوچک مدار» شد .فی الواقع
نزاعی بین نگاه حکومت دینی پسا انقالب که میدان
دین را متامیت ساحتها می خواست ،با نگاهی که
دین را در حوزه خصوصی میخواست در جریان بود.
به باورم این نزاع حل ناشدنی بود و در قطبی تر شدن
جامعه نیز نقش داشت.
گیروشه جامعه شناس کانادایی کارکرد دین را
نگهدارندگی و برانگیزاندگی میداند ضمن همراهی
با این نگاه ،به باور ما رصف نگاه کارکردگرایانه به
دین حتی منیتواند برای هامن کارکردها نیز تداوم
ایجاد کند ،بنابراین اگر کارکرد بر محتوا و نظام
معنایی استوار باشد امکان تداوم و تعمیم کارکرد آن
نیز وجود دارد و گرنه مثال دین در ایفای نقش به
مثابه یکی از مهمرتین چسبهای انسجام اجتامعی نیز
واجد قابلیت نخواهد ماند و ممکن است نقش رو
به پس نیز ایفا کند .بنابراین رابطه ی دیالکتیکی بین
ِ
ساحت «کارکرد اجتامعی دین و معنابخشی آن
دو
به زندگی» وجود دارد و تناسبی از این فرم و محتوا
میتواند نقطه تعادل و پناهگاهی برای جامعه ما باشد،
جوهر معنایی دین در تعاطی با عینیت و رضورت،
نقش برسازندگی نو به نو فرم را ایفا می کند.در این
افقِ حضور دین با نیازهای عینی مردم پیوند خورده و
سازوکاری از خدمات اجتامعی و خیر عمومی حول
سائقه دینی تجلی مییابد ،آنچانچه در قرآن نیز چنین
آمده است که «فاستبقوا بالخیرات» بدین معنی که
خداوند در رقابت طیف هایی از مومنین بر رس هویت
و ..با ارجاع به امر الهی مسابقه در امر خیرعمومی را
اراده می کند .شاید با چنین مفاهیمی و همچنین به
تعبیر مرحوم طالقانی با ایدهی قرآنی»تعاون برای
بقا» ،دین بتواند به عنوان نظریه پشتیبان خیر عمومی
در عرصه عمومی تبدیل شود و اینچنین هم منبعی
برای رفع نیازها و هم بخشی از همبستگی اجتامعی و
تولید رسمایه اجتامعی تبدیل شود.
هدی صابر(روشنفکر مذهبی) تعبیری داشت که
«خدا پاسبان گُرز بدست چهار راه تاریخ نیست» ،این
تعبیر الهیاتی جهتی بنیادین را برای ما منایان میکند
که هژمونی گفتامنی امر الهی از مکانیزم اجبار و
قهاریت نیست بلکه مجرای تحقق امر الهی از شوق
داوطلبانه مومنان ناشی میشود .موقعیت دین ،اکنون
در ایران ما در یک پیچ تاریخی است ،فهم نسبتش
با قدرت و یا مکانیزم حضور آن در زیست جهان و
جامعه در عرص هویتهای امتیزه شده ،پرسشی است
که هنوز با ماست و باید درباره آن درنگی تاریخی
کنیم.
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استراتژیآمریکا،تغییررژیمایران
وسرنگونینظامینیست.بلکه
هدفتغییررفتاررهبراناست!

هام ایلداری قاضی| مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
به گزارش پایگاه خربی بورس پرس به نقل از
فارس ،برایان هوک ( مدیر برنامه ریزی سیاسی و
مشاور سیاستگذاری وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس
ـ تحریمهای مربوط به خرید یا اکتساب اسکناسهای
گروه اقدام علیه ایران ) درباره آخرین اقدامات و دالر آمریکا توسط حکومت ایران؛
رایزنیهای ضد ایرانی دولت ترامپ ،به ادعاهای
ـ تحریمهای مربوط به تجارت ایران با طال یا فلزات
مایک پامپئو اشاره کرد و گفت :ایران با عملی کردن گرانبها؛
 12درخواست آمریکا  ،آیندهای بهرت داشته باشد
ـ تحریمهای مربوط به فروش ،عرضه ،تأمین یا نقل و
و به کشوری عادی تبدیل شود .چرا که اسرتاتژی انتقال گرافیت ،فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم
آمریکا ،تغییر رژیم ایران و رسنگونی نظامی نیست .و فوالد و صادرات یا نرمافزار برای یکپارچهسازی
بلکه هدف تغییر رفتار رهربان است.
فرآیندهای صنعتی به ایران؛
وی با اشاره به برنامه سفر منطقه ایی خود ادامه داد:
ـ تحریمهای مربوط به معامالت خرید یا فروش
ایران موجب ناامنی و بی ثباتی در منطقه میشود و از ریال ایران یا نگهداری حسابها و وجوه عمدهای که
درآمدهای توافق هستهای در راه ناامنی منطقه استفاده در خارج از خاک ایران بر پایه ریال ایران نگهداری
میکند .بنابراین بخشی از اسرتاتژی ،فشار حداکرثی میشوند.
اقتصادی و دیپلامتیک است.
ـ تحریمهای مربوط به خرید ،پذیرهنویسی یا تسهیل
هوک با اعالم تشکیل تیمهای مشرتک برای رایزنی معامالت دیون حاکمیتی ایران؛
با مقامهای دیگر کشورها درباره ایران گفت :این تیمها
تحریمهای بخش خودروسازی ایران. 6ژوئن ( 16خردادماه) تشکیل شدند و تاکنون به 13
کشور در اروپا و رشق آسیا سفر کردند و درباره بازگشت
عالوه بر این ،پس از گذشت این دوره نود روزه،
تحریمهای ایران توضیح و به دولتها و بخش خصوصی دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع
درباره خطرات ادامه تعامالت اقتصادی با ایران هشدار تحریمهای اولیه زیر را لغو خواهد کرد؛
دادند.
هوک همچنین از سفر با یک
ـ مجوز واردات فرش و مواد
مقام ارشد وزارت خزانهداری
غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و
آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج دونالد ترامپ در سی ام
برخی مبادالت مالی مرتبط با آنها
فارس برای رایزنی درباره ایران و ژوئیه در توئیرت خود نوشت :ذیل مجوزهای مربوط به «قانون
بازگشت تحریمهای این کشور
تحریمها و مبادالت ایران»
خرب داد و گفت :هدف این است من فقط با شاه سلامن
که هر چه زودتر بتوانیم تعداد صحبت کردم و از خواستم ـ فعالیتهای انجامشده وفق
بیشرتی از کشورها را برای به صفر
مجوزهای صادره برای صادرات
به دلیل نقض ایران و
رساندن واردات نفت از ایران با
و بازصادرات هواپیامهای تجاری
آمریکا همراه کنیم .آمریکا برای ونزوئال ،عربستان تولید نفت مسافربری و قطعات و خدمات
اطمینان از ثبات بازار
مربوطه به ایران؛
جهانی خود تا  2میلیون بشکه برای
نفت ،از نزدیک با صادرکنندگان
تحریم و رضبه اصلی آمریکا
نفت و واردکنندگان آن در ارتباط جربان این تفاوت افزایش از تاریخ چهارم نوامرب سال 2018
است
(  13آبان  ) 1397آغاز می شود
است.و با آنها در حال کار کردن دهد و او نیز موافقت کرد.
که مربوط به صنعت نفت ایران
است .پس از پایان دوره 180
وی ادامه داد :در سفرش به
روزه محدودسازی فعالیت های
اروپا با مدیران سیاسی آملان ،فرانسه و بریتانیا درباره که در چهارم نوامرب  2018به پایان می رسد ،آمریکا
ایران مشورت کردم .هدف  ،تحریمهای انرژی ایران تحریم های زیر شامل تحریم های مرتبط با خدمات در
است تا با کاهش درآمدهای فروش نفت  ،فشار بر ایران زمینه فعالیت های زیر که در برجام رفع شده بود را مجدد
افزایش یابد .رویرتز به نقل از وی نوشت « :ما بر روی این اِعامل می کند؛
موضوع کار می کنیم که احتامل اختالل در بازار جهانی
را به حداقل برسانیم و همچنین مطمئنیم که منابع آزاد
ـ تحریم های مرتبط با اپراتورهای بندری ،ناوگان
نفت در بازار بین املللی کافیست ».در این رابطه آمریکا دریایی و بخش های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان
آماده همکاری موردی با کشورهای همراه است و برنامه دریایی جمهوری اسالمی ایران و خط ناوگان جنوبی
ای هم برای معافیت یا ارائه مجوز نیست.
ایران و وابسته های آنها
وی اتهام زنیها درباره حامیت ایران از تروریسم ،برنامه
ـ تحریم های مرتبط با معامالت نفتی با رشکت ملی نفت
موشک بالستیک و نقش آفرینی ایران در بی ثباتی در ایران ( ،)NIOCرشکت بین املللی نفت ایران ()NICO
خاورمیانه را تکرار کرد و افزود :کشورها با واشنگنت به و رشکت ملی نفتکش ایران ( )NITCشامل خرید نفت،
منظور توقف این مسائل همکاری می کنند .به طوریکه محصوالت نفتی یا محصوالت پرتوشیمی از ایران.
بیش از  50رشکت بیناملللی به ویژه در بخشهای مالی
ـ تحریم های مرتبط با معامالت اقتصادی مؤسسات
و انرژی  ،قصد خروج از ایران را اعالم کردند .رشکت مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و مؤسسات مشخص
های بزرگی هامنند بوئینگ آمریکا ،جرنال الکرنیک مالی ایرانی تحت ماده  1245الیحه اختیارات دفاع ملی
( ،)General Electricرشکت دامنارکی مرسک برای سال مالی .)NDAA( 2012
بزرگترین رشکت کشتیرانی جهان ،رشکت توتال فرانسه،
ـ تحریم های مرتبط با خدمات تهیه پیام های مالی
رشکت  Reliance Industriesهند ،رشکت زیمنس خاص برای بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی
آملان ،رشکت ساراس ایتالیا ،رشکت بیمه لویدز انگلیس ،لیست شده در ماده  104تحریم جامع ایران و اقدام
پاالیشگاه کپسای اسپانیا ،دی زد بانک آملان دومین محروم سازی )CISADA( 2010
بانک بزرگ این کشور ،رشکت پی.جی.ان.آی.جی
تحریم های مرتبط با تهیه خدمات بیمه نامه ،بیمه یات ان .جی فرانسه از ایران خارج شدند.
لهستان و رشک 
بیمه اتکایی
مرحله اول تحریم های آمریکا علیه ایران که بر اساس
تحریم های مرتبط با بخش انرژی ایرانتوافق برجام در سال  94به تعلیق درآمده بود ،براساس
به عالوه ،آمریکا اختیارات نهاد های وابسته یا تحت
دستور و فرمان اجرایی دونالد ترامپ در هجدهم کنرتل امریکا را لغو می کند تا فعالیت های خاص با
اردیبهشت امسال ،وارد فاز اجرایی شد.
دولت ایران یا اشخاص مورد صالحیت قضایی دولت
در واقع ،دوره نود روزه در تاریخ چهارم آگوست ایران را محدود کند که قبال بر اساس مدرک عمومی H
 13 ( 2018مرداد  ) 1397به پایان میرسد .بعد از این مجاز شمرده می شد.
تاریخ ،دولت آمریکا تحریمهای ذیل که به موجب
استفان منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز  12ژوئیه
برجام رفع شده بودند را احیا خواهد کرد:

گفت :واشنگنت در صورتی که روسیه ،چین و اتحادیه
اروپا به ایران برای رفع محدودیت ها کمک کنند ،می
تواند تحریم هایی را علیه این کشورها اعامل کند.
تا کنون ترکیه و چین در برابر تحریم های آمریکا
ایستاده اند اما واکنشی رسمی از توکیو ،سئول ،دهلی نو
گزارش نشده است .در عین حال برخی از رسانه ها از
مذاکرات این کشورها با آمریکا خرب می دهند.
ایاالت متحده نیز اعالم کرده است که مایل است نفت
عربستان سعودی را جایگزین نفت ایران کند.
دونالد ترامپ در سی ام ژوئیه در توئیرت خود نوشت:
من فقط با شاه سلامن صحبت کردم و از خواستم به
دلیل نقض ایران و ونزوئال ،عربستان تولید نفت خود تا
 2میلیون بشکه برای جربان این تفاوت افزایش دهد و او
نیز موافقت کرد.
مقامات ایرانی قصد دارند به رشکت های خصوصی
اجازه دهد تا نفت را از کشور صادر کنند .بدین ترتیب
مقامات تحریم های وضع شده توسط آمریکا را دور می
زنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که که تاثیر اقتصادی
بازگشت تحریم ها در ایران بسیار قابل توجه نخواهد بود
به این دلیل که ایرانی ها روش ها دور زدن تحریم ها را
آموخته اند .در عین حال این وضعیت موجب کاهش
محبوبیت حسن روحانی رئیس جمهور ایران که موافق
گفتگو با غرب است ،می شود.
دکرت علی حیاتنیا با اشاره به نگرانیهایی که در سطح
جامعه درباره تحریمهای  ۱۳آبان وجود دارد،گفت:
درباره این تحریمها چند نکته را باید مد نظر داشت.
اول اینکه فروش نفت ایران هرگز به صفر نخواهد رسید
و اتحادیه اروپا و همپیامنان ایران قولهایی دادهاند که به
فروش بخش عظیمی از نفت کشور کمک میکند.
وی افزود :از سوی دیگر آمریکا میداند با مامنعت از
عرضه نفت ایران ،قیمت نفت در دنیا افزایش مییابد و
این امر وضعیت رشکتها و اقتصاد بسیاری از کشورهای
غربی را تحت تاثیر قرار خواهد و به رضر خود این
کشورها خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است ،در داخل
کشور هم متهیدات خوبی برای مقابله با تحریمها
اندیشیده شده و ذخایر ارزی خوبی در بانک مرکزی
داریم و ساز و کارهایی هم برای فروش نفت طراحی
شده است.
به گفته حیاتنیا ،با رشوع این تحریمها با چالش
اساسی در اقتصاد کشور مواجه نخواهیم شد و تاثیر آن بر
اقتصاد ما نهایتا حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد است.
وی با بیان اینکه تحریمها ماجرای تازهای برای ایران
نیست ،خاطرنشان کرد :ایران در طول تاریخ همواره
با تحریمهای با شدت و ضعف متفاوت مواجه بوده و
راهکار مقابله با آن را میداند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر تحریمها
بر زندگی مردم که نگرانیهایی درباره آن وجود دارد نیز
یادآوری کرد :طی چند ماه اخیر و قبل از اینکه تحریمها
عملیاتی شود ،انتظارات تورمی که عمدتا منشا روانی
داشت در جامعه ایجاد شد و اکنون با رشوع تحریمها
به نظر منیرسد انتظارات تورمی جدیدی داشته باشیم.
حیاتنیا با اشاره به اینکه مردم نباید نگرانی شدیدی
درباره تحریمهای  ۱۳آبان داشته باشند ،خاطرنشان کرد:
دولتمردان نیز باید با برقراری ارتباط خوب با مردم ،شفاف
با آنها صحبت کنند و نگرانیهایی که در جامعه وجود
دارد را کاهش دهند.
وی از سابقه مردم ایران در گذر از رشایط سخت هم
یاد کرد و گفت :اگر مسئوالن در مردم اعتامد ایجاد کنند،
مردم نیز برای عبور از این رشایط سخت با آنها همراه
خواهند بود.
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گاهنامه اجتامعی سیاسی
دانشگاه علوم پزشکی تربیز
سال اول ،شامره اول
نیمه دوم آبان ۱۳۹۷

دانشگاه ِامروز  ،دانشگاهِبی قانون

چه بر سرمان آورده اند!

مجتبی آزادوار | پزشکی
در طی سالهای فعالیت دولت حسن روحانی به ظاهر
گشایش هایی در فضای دانشگاه ها انجام شده است اما
به نظر میرسد از بیرون دانشگاه منیتوان متوجه عمق
فاجعه ای که در دانشگاه ها در حال اتفاق افتادن
است،بود.
آزادی های فضای دانشگاه آزادی هایی گزینشی
و مهندسی شده اند که با سیاست های فرهنگی دولت
بر فضای دانشگاه ها حاکم شده است.برای مثال
وزارت بهداشت در طول سال های گذشته برای فعالین
نرشیات،انجمن های علمی،کانون ها و فعالین ورزشی
جشنواره های بزرگ کشوری و نشست ها و مراسامت
متعددی برگزار کرده است.نشست هایی که نه با
درخواست دانشجویان بلکه با پیشگامی و طرحواره های
وزارت برگزار شده است.این سیاست دولت برای (مفهوم
موفقیت) در فعالیت های دانشجویی تعاریفی جدید
ایجاد کرده و تا حد زیادی توانسته این تعاریف را در
ذهنیت غالب نسل نوی فعاالن دانشجویی بگنجاند؛تا
آنجا که علنا حجم زیادی از فعالیت های نرشیات
دانشجویی معطوف به کسب مقام در همین جشنواره ها
شده است.نتیجه این تغییرات در فضای دانشگا ِه امروز
سبب شده که ماهیت نویسندگان دانشجو نیز از یک فعال
ِ
متعهد آماتور دانشگاهی به یک فعال حرفه
و نویسنده ی
ای سلربیتی و جشنواره ای تغییر یابد.
امروز نه تنها هیچ جریان سیاسی مستقلی ،خواه موافق
دولت و خواه مخالف آن در دانشگاه حامیت منی شود
بلکه دسرتسی به حقوق اولیه و درخواست های قانونی
این جریان ها عمال وجود ندارد و به طور حتم با سنگ
اندازی ها و گاهی حتی با پرونده سازی برای متولیان آن
همراه است.فضای رخوتی که در نهایت بسرتی برای
مقابله با موج تقویت شده ی بی هویت دانشجویی باقی
منی گذارد.
آئین نامه های شورای عالی انقالب فرهنگی مغفول
مانده و گاه حتی اعضای هیات نظارت بر تشکل ها
ی دانشجویی نیز از آئین نامه ی هیاتی که متولی آنند
آگاهی ندارند.این رشایط علنا بدین معناست که قانون
کنار گذاشته شده و محور انتخاب افراد برای سمت
های دانشگاهی به جای شناخت و تعهد به قانون ،میزان
وفاداری آن افراد به وضعیت بی قانونی موجود است.
حق داشنت اتحادیه از تشکل ها سلب میشود و حتی
برگزاری یک نشست منطقه ای و یا یک نشست هم
اندیشی بین دانشجویان و تشکل ها نیز غیر ممکن شده
است.
وضعیت برگزاری برنامه های جزیره ای سیاسی نیز
منودی از باز شدن فضا ندارد و مجوز برنامه ها سیر
قانونی خود را طی منی کنند.
باید در کنار همه ی این مسائل فشار های فراقانونی
و امنیتی را نیز محاسبه کرد.به طوری که وجود مجوز
از دانشگاه تقریبا هیچ تضمینی برای اجرای یک برنامه
دانشجویی نیست و ممکن است در آخرین لحظه های

چپچیست؟

منتهی به رشوع یک برنامه از اجرای آن جلوگیری گردد.
سوالی که باید پاسخ داد این است که آیا علنا جایی
برای فعالیت سیاسی تشکل ها در دانشگاه باقی مانده
است؟

ریاست جمهوری اسالمی ایران و مجری قانون اساسی
ن ظُلِ َم
ن الْ َق ْو ِل إِ َّل َم ْ
ِالسو ِء ِم َ
ج ْه َر ب ُّ
ب اللَّ ُه الْ َ
لَ يُ ِح ُّ
ِ
يم
َوكَا َن اللَّ ُه َس ِمي ًعا َعل ً

جناب آقای حقوقدان!انتخاب شام به عنوان ریاست
آیا نباید این انسداد را اعالم کرد؟
در یک مثال که گزارشی از فضای دانشگاه علوم جمهور ملت ایران امید هایی را در جامعه گشود که
مسئولیت دینی و اخالقی ما ایجاب میکرد با متام وجود
پزشکی تربیز است میتوان همه چیز را متوجه شد.
از حدود چند ماه قبل یکی از واحد های انجمن پشتیبان دولت منتخب و شعار هایش باشیم.
صرب و متانت و بردباری جوانان در سال های قبل و
اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربیز
درخواستی مبنی بر برگزاری مراسم  ۱۳آبان را تقدیم بعد از انتخاب شام رسمایه ای بزرگ بود که موجی از
هیات نظارت دانشگاه میکند و مجوز برنامه در طی چند امید را در دل جامعه ی ایران پدید آورد و همین موج
سهمگین امید در فضای تلخ پس از انتخابات  ۸۸جامعه
برابر مدت قانونی تعریف شده ابالغ میشود .
محمد توسلی و عامد بهاور پس از رد تعداد زیادی و حاکمیت را مجبور به آغاز راهی نو کرد.
دیدگاه حقوقی شام و موضعگیری هایتان در آغاز
از گزینه های حضور در دانشگاه مهامن های این برنامه
بودند که طبق مجوز صادره از آنها دعوت به عمل آمده نوید راهی را میداد که مناقشه «تضاد ماهیت حقوقی با
بود.متامی آمادگی های برگزاری مراسم صورت گرفته و ساختارحقیقی قدرت»را رهجویی مینمود.اما رفتارهای
دولت و شخص جنابعالی متکین
متهیدات الزم در نظر گرفته شده
بی چون و چرا به ساختار حقیقی
بود.پوسرت ها و برن های مراسم
قدرت را نشان داد و امید اصالح
نصب و اطالع رسانی رشوع شده وضعیت برگزاری برنامه
را در جامعه از بین برد.
بود که چند روز مانده به رشوع
مراسم برن ها و اطالعیه ها قبل های جزیره ای سیاسی نیز
موضع تاریخی حرکت
دانشجویی تاکید بر اجرای بی
از رشوع ساعت اداری صبح منودی از باز شدن فضا
کم وکاست قانون اساسی بود
به صورت هامهنگ از سطح
دانشگاه جمع میشود درحالی ندارد و مجوز برنامه ها سیر و از همین رو قانون معیار ما
در متامی حرکت هایامن بوده
که هنوز هیچ ابالغی مبنی بر لغو قانونی خود را طی منی
است.حال آنکه شام به عنوان
برنامه به تشکل برگزار کننده ابالغ
نشده بود و از همه جالب تر آن کنند .سوالی که باید پاسخ حقوقدان و مجری قانون اساسی
باید پاسخگو باشید که چرا تاکید
که مسئول حراست دانشگاه از داد این است که آیا علنا
بر اصول قانون اساسی و اجرای
رسنوشت و محل کنونی برن ها و
هویت جمع کنندگان آنها اظهار جایی برای فعالیت سیاسی قانون میبایست تا این حد هزینه
بی اطالعی می کند.مگر جمع تشکل ها در دانشگاه باقی در پی داشته باشد.
به رصاحت باید گفت که یک
کردن  ۸عدد برن بزرگ از رسدر
مانده است؟
دولت واحد ،یک قانون مشخص
دانشگاه و دانشکده ها و فضای
و یک پایگاه مشخص تصمیم
دانشگاه بدون اطالع حراست
گیری در کشور و حتی دولت وجود ندارد چراکه دستگاه
امری ممکن است؟!
وزارت کشور،نهاد های امنیتی و دانشگاه های دولت شام
تو خود حدیث مفصل بخوان...
این منونه تنها منونه ی کوچکی از سیر نامتام بی در موارد بسیاری از جمله موارد زیر در تعارض آشکار با
هم حرکت کرده اند:
قانونی ها در فضای دانشگاه های کشور است.
درخواست های قانونی یک تشکل دانشجویی درانجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربیز
به عنوان قدیمی ترین تشکل شامل غرب کشور با سابقه نهاد های خارج از دانشگاه پیگیری می شود و علنا واژه
ی چند دهه فعالیت پیوسته پیش و پس از انقالب با اعالم ی استقالل دانشگاه لجن مال شده است .
پرونده سازی های جعلی در مجموعه های حراستتوقف فعالیت های دفرت سیاسی خود به عنوان یکی از
معدود امکاناتی که در دوره ی دولت حارض در اختیار دانشگاهی تا آنجا پیش میرود که علنا دروغ اسرتاتژی
این تشکل قرار گرفته بود با انتشار نامه ی رسگشاده ای که یک مجموعه ی نظارتی پاسدار قانون در مجموعه ی
در ادامه آورده میشود انسداد فعالیت های سیاسی را در شام میشود.
ظاهر امر به گونه ایست که دولت جنابعالی مسلوبرشایط موجود اعالم کرده است:
الختیار و فاقد اسرتاتژی مشخص برای پاسداشت حقوق
نامه ی رسگشاده ی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه قانونی دانشجویان و دیگر اقشار جامعه است.
شکایات قانونی ما در زمان قانونی،طبق قانون و مطابقعلوم پزشکی تربیز خطاب به ریاست جمهور

با روال قانونی بررسی منی شود و حتی از ارائه ی پاسخ
کتبی امتناع میشود .
درخواست های متعدد تشکل های دانشجویی برایتشکیل اتحادیه ی کشوری نادیده گرفته میشود و حتی
امکان یک نشست منطقه ای یا کشوری نیز از تشکل
های دانشجویی دریغ میشود.
در رشایطی که دولت شام در وزارت بهداشت براینرشیات  ،کانون ها  ،انجمن های علمی و فعاالن ورزشی
و فرهنگی نشست های کشوری برگزار میکند درخواست
تشکل ها برای یک نشست هم اندیشی حتی پاسخ رد نیز
به صورت کتبی دریافت منی کند.
دولت شام منایشی از آزادی را در دانشگاه با سیاستهای فرهنگی خود به راه انداخته است که در نهایت به
ابتذال تبدیل یک مصلح اجتامعی به یک سلربیتی
جشنواره های وزارتی می انجامد.
حال بحث دخالت های غیر قانونی و فراقانونی نهاد
های خارج از دانشگاه نیز مسئله ی دیگریست که نه تنها
دولت کمکی به حل مسئله نکرده است بلکه علنا خود
نیز قسمتی از این دخالت ها را منایندگی میکند.کار تا
آنجا پیش میرود که منایندگان شام در خارج از دانشگاه
نیز تشکل های دانشجویی را دعوت به هامهنگی بیشرت
برنامه هایشان با خود میکنند.فشار،تهدید و ترعیب نیز
داستانی است که گویا پایانی ندارد.
سیاست های دولت شام خواسته یا ناخواسته تشکل
های دانشجویی را تا رس حد معلق ماندن فعالیت ها در
دانشگاه کشانده است حال که منایندگان شام حتی
توانایی ایستادگی برای برگزاری یک برنامه ی سیاسی را
نداشته و منیتوانند از استقالل خود در تصمیم دفاع کنند
چه فرق میکند که دولت بیان کند که خواستار آزادی در
دانشگاه است.
جناب آقای روحانی خواست و میل شام تاثیری بر
فضای دانشگاه ندارد بلکه این عمل شامست که فضا را
رو به انسداد برده است.قاعدتا انتظار هیچ گونه تحرکی
از شام در خصوص دانشگاه ها وجود ندارد و گامن
منیکنیم اختیاری نیز باقی مانده باشد  .شام هامن روزی
که با حضور منایشی در دانشگاه تهران دانشجویان
رانادیده گرفتید این پیام را به گوش همه رساندید که
حارض به شنیدن صدای ما نیستید.
انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربیز
منایندگان شام در وزارت بهداشت را دعوت به مناظره
پیرامون قانون در دانشگاه ها میکند.
حال که این همه فشار هدفی جز به تعطیلی کشاندن
تشکل های دانشجویی ندارد انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تربیز تا تغییر فضا و بسط قانون در
فضای وزارت علوم و بهداشت،در اعرتاض به سیاست
های حاکم بر دانشگاه ها تعلیق فعالیت های دفرت سیاسی
شورای مرکزی خود را اعالم و دفرت را تحویل مناینده ی
دولت در دانشگاه خواهد داد.

چه بر سرمان آورده اند!

امیرحسین سلطان زاده | پزشکی

اصوال یک مفهوم ترسناک نیست.باید متذکر شد
که مفهومی که شنیدن واژه «چپ در ذهن ها تداعی
میکند به خودیِ خود اصول اخالقی خاصی را زیر پا
منیگذارد.عنوان چپ در دیدگاه سیاسی گاها به انتقاد
از حکومت،کمونیسم،سوسیالیسم و انواع آن ،کت سبز
ها ،هر سبیل کلفت سیاسی،چریک ها و حتی اصالح
طلبی و از این قبیل تفکرات اطالق میشود.
معموال دیالوگ های زیادی حول محور واژه چپ در
کف جامعه ایران انجام منیگیرد و در ادبیات غیررسمی
فضاهای دانشگاهی ایران بیشرتین شیوع را دارد.از
آنجایی که در دنیای پست مدرن* امروز دیگر هیچ چیز
اصیل نیست و این اصل! شامل حال دانشگاه و فضای
آن هم میشود طیفی که گاهی خود را به طور غیررسمی
با عنوان چپ معرفی میکند باید توضیح شفاف تری از

کیستی خود ارائه مناید تا بتوان آن را پذیرفت  ،رد کرد
و به طور کلی مورد سنجش عقالنی قرار داد.شاید امروز
زمان آن فرا رسیده که به بازتعریف این واژه ی فراگیر ولی
مبهم بپردازیم.در میان منت های بسیار و مکامله های
فراوان میتوان بهرتین آن ها را بررسی منود و یک تعریف
نه چندان شایع از این واژه به اطالع خواننده رسانید که
هدف آن مبارزه با بی ثباتی در معنای کلامت و اختالفات
است .چپ بودن به معنای کمونیست یا مارکسیست بودن
نیست.آرمان شهر تعریف شده ای در تفکر چپ وجود
ندارد.یک چپ کسی است که برای جهانی بهرت تالش
میکند و هیچ گروهبندی میان انسانی ای را به رسمیت
منیشناسد .دیدگاه چپ در تضادی تکاملی با گروه های
راست گرا زیست میکند.راست گرایان کسانی هستند که
از گروهبندی میان انسان ها دفاع میکنند و فعالیت های آن
ها به طور آگاهانه و رصفا به آن گروه خاص نفع میرساند

مثل پان ایرانیسم ،پان ترکیسم،پان کردیسم،فاشیسم،بنیاد
گرایان،گروه های متعصب نژادی و دینی.راست کسی
است که تنها منافع گروه خاصی از انسان ها را به رسمیت
میشناسد مثل مسلامن منایانی که برای تحقق منافع خود
با فریاد الله اکرب رس میربند یا رسمایه داران آمریکایی
و اخیرا چینی! که انگار برای کارگران یا بهرت بگوییم
(دیگران) هیچ نفعی را به رسمیت منیشناسند.چپ بودن
نه تنها با مسلامنی و قرآن هیچ تداخلی ندارد بلکه خود
قرآن موهبتی فراگروهی است که شاید تا آن زمان هیچ
دیدگاه دیگری به این اندازه با منفعت طلبی های گروه
های خاص در تضاد نبوده است.کسانی که فکر میکنند
یک مسلامن منیتواند چپ باشد از یک طرف و از طرف
دیگر کسانی که چپ بودن را در منافات با مومن بودن
میدانند،به بیراهه رفته اند.به طور خالصه چپ یعنی ۱۸۰
درجه اختالف از راست و راست! همه آن چیزی است

که تو میگویی،حتی اگر با قدرت بگویی و تو! هر کسی
است که متامی تالش هایش با آگاهی قبلی فقط به سود
گروهی خاص از انسان ها متام میشود.شکست چپ
آغاز استکبار است.
« ما ِ
هذ ِه التّامثیل الّتی اَنْتُ ْم لَها عاکِفُون قال ُوا َو َجدْنا
آبا َءنا لَها عابِدین َ
قال لَ َق ْد کُ ْنتُ ْم اَنْتُ ْم َو آبا ُؤکُ ْم فی ِضال ٍل
ُمبین[ ۵۲انبیا]؛ این متثالها(صورتها) چیست که برایشان
به خاک می افتید ،گفتند ما پدرامنان را پرستنده همینها
یافتیم ،فرمود :شام و پدرانتان در گمراهی آشکارید».
در شامره بعد بخوانید :اندیشه سیاسی یا فلسفه فلسفه
سیاسی؟
پانویس* :هستیم! نگاه کنید،نابودی قداست قوانین
حارض را ببینید و فکر کنید.

داستانیکنقاب سید
مهدی
موسوی
شبنم حیدری

نقاب گای فاکس ( )1570-1606انگلیسی است ،یکی
از طراحان نقشه ای که قصد انفجار پارملان انگلیس و
کشنت شاه جیمز را در  5نوامرب  1605ریخته بود بدل
به ماسک محبوبی شد که این روزها مناد تظاهرات
مختلف شده و معرتضان اروپایی و آمریکایی از آن در
اعرتاضات و تظاهرات علیه حاکمیت و دولت استفاده
می کنند.
اما اصل داستان چه بود؟
هیچوقت معلوم نشد چه کسی به آنها خرب داده بود.
حتی خو ِد «گای فاکس» رسبا ِز انگلیسی ،هم از دیدن
ِ
عامرت
آنها تعجب کرد .وقتی مجبورش کردند که از زی ِر
پارملانِ انگلستان بیرون بیاید ،دیدند که  ۳۶بُشکه باروت
همراهش داشته است .بُشکه ها را زی ِر انبوهی از آهن و
چوب مخفی کرده بود .قرار نبود کسی از کا ِر او باخرب
شود .گای فاکس تصمیم گرفت لب از لب وا نکند.
اما شکنجه هایی که نصیبش شد ،سخت تر از آن بود
که طاقت بیاورد .بنابراین ،اعرتاف کرد که می خواسته
پارملان را درست در روزی که جیمز ا ّول افتتاحش می
کند ،دود کند و به هوا بفرستد .این کاتولیک ناراضی می
خواست بریتانیا را تا حد ُممکن ناامن کند .اگر کشور
ناامن می شدُ ،ممکن بود که جیمز از سلطنت کناره
گیری کند و شاهی به حکومت برسد که به کاتولیک
ها بیش از این احرتام بگذارد .قرار نبود کسی از کا ِر او
باخرب شود .اما همه چیز لو رفت .یکی از مناینده های
پارملان ،لُردی کاتولیک بود .در نامه ای بدونِ امضا که
به دستش رسیده بود ،از او خواسته بودند که در جلسه
افتتاحیه حارض نشود .یعنی همین نامه دل سوزانه همه چیز
را به هم ریخت؟ یعنی یک کاتولیک به کاتولیکی دیگر
خیانت کرد؟ بعد از اعرتاف های گای فاکس و دستگیری
هم دست هایش ،آنها را در روز پنجم نوامرب ۱۶۰۵
میالدی ،اعدام کردند .پنجم نوامرب ،سال ها است که به
«رو ِز فاکس» مشهور است و دسته ای از انگلیسی ها ،در
این روز خوش می گذرانند و از اینکه توطئه فاکس نقش
ب ِر آب شده است ،شادی می کنند .عروسک هایی شبیه
او را آتش می زنند و نقابی شبیه چهره او را به صورت
می زنند .درست است که گای فاکس را  ۴۰۱سال پیش
اعدام کرده اند ،اما سالی یک بار ،حضورش را به مردم
آن کشور (و همین طور منایندگانِ پارملان و خاندان
سلطنتی) اعالم می کند.
در اواخر قرن  20چه گذشت بر این داستان؟
داستان در زمان دولت مارگارت تاچر در انگلستان
چاپ شد .در حقیقت یک واکنشی بود بر دولت
فاشیستی و پلیسی انگلستان که خیلی از مسئوالن آن دوره
تاب آن را برنداشتند و به رصاحت علیه آن به اعرتاض
پرداختند.
وقتی از «دیوید لوید» یکی از دو نویسنده V for
 Vendettaپرسیدند که اگر بخواهد چکیده ای از
داستانش را برای کسی تعریف کند چه می گوید ،جواب
داد که «تعریف کردن یک چکیده ،یعنی قبول این
حقیقت که داستان چیزهای اضافه ای دارد و این اضافه ها
را می شود حذف کرد .اما این طوری فکر منی کنم ».در
عوض ،لوید ترجیح داد به مایه سیاسی این رمان گرافیکی
اشاره کند« .خیلی ساده است .هر آدمی حق دارد از
فردیت خودش دفاع کند .هیچ کسی ،حتی دولت ،حق
ندارد او را از خواسته اش منرصف کند ».لوید درباره گای
فاکس و نسبتش با این داستان می گوید« :نسبت روشن و
واضحی است .ما فکر کردیم که او را می توانیم یکی از
پیشگامان هرج و مرج طلبی در تاریخ بدانیم .بعد وقتی به
کتاب های تاریخ مراجعه کردیم ،دیدیم که اشتباه نکرده
ایم .این مراسم های پرشور پنجم نوامرب ،اثرش را روی
ما گذاشته بود ».عالوه بر این ،لوید از چیزهایی حرف
می زند که بحث های روز هستند« .درست است که بعد
از  ۱۱سپتامرب آمریکایی ها به فکر تروریسم افتادند ،اما
قبل از اینها به این قضیه فکر کرده بودیم .هیچ چیز به
اندازه تروریسم خطرناک نیست .در عین حال ،این سئوال
هم مطرح است که آیا می توان هر حرکت و اقدامی را
تروریستی نامید؟ ما در دوره ای زندگی می کنیم که همه
مباحث مخلوط شده اند و کمرت کسی به فکر این چیزها
است .تکلیف خیلی چیزها را باید روشن کرد».

من هاشمم! که کارگر کارخانه ام
با یک زن و چهار پرس ،چند دخرتِ…
بی اتّفاق خاص به جز مرگ مادرم
بی هیچ عاشقانه و بی هیچ خاطره

در ُمردگی دامئی خود شناورم
از ذ ّره های زنده ی خود کار می کشم
تا شب ،غرور له شده در کارخانه ام
تا صبح ،پشت پنجره سیگار می کشم
من آتنام! سالِ ِ
یک رشته ی حقوق
ِ
تحصنم
در
شده
سکوت جمع
خشم
ِ
ّ
من اعرتاض نسل جوانم به هرچه هست
از دردهای جامعه فریاد می کنم
مشتی کتاب فلسفی ام الی جزوه ها
رس چگونگی رشد اقتصاد
بحثی ِ
هر چند سال با گریه رأی می دهم
بی هیچ اعتامد به هرگونه اعتامد!
من کوکبم! همیشه زن خانه داری ام!!
که سال هاست حرف ندارد سلیقه ام
مختص به خانواده و آقای شوهر است
هر ماه و روز و ساعت و حتی دقیقه ام!
یا پای ماهواره عدس پاک می کنم
چه دار شدن داخل صفم
یا فکر ب ّ
یا پای یک اجاق قدیمی به فکر شام
من یک زنم که قابل هرجور مرصفم
من صادقم! که عضو بسیج محلّه ام
آزادیِ رسیده به میدان انقالب!
یک جامناز خسته که پهن است سمت نور
پیراهنِ سفی ِد یقه بسته و گالب
غریب محر ّمم
مدّاح روزهای
ِ
آواز طبل و سنج رشیکند در غمم
در هرچه هست و نیست در این شهر لعنتی
دنبال ر ّد پای بهشت و جهن ّمم
من کاوه ام! که داخل کافه متام روز
مشغول بحث و قهوه و سیگارم و حشیش
کیفم همیشه ُپر شده از فیلم ،از کتاب
مویی بلند دارم و یک مرت و نیم ریش
سیگار برگ می کشم از در ِد نیستی
آدم در بند در رسم
یا ِد هزار ِ
کل شهر توی دمل فحش می دهم!
در ّ
تا شب که می روم بغل دوست دخرتم
من اصغرم! که الت بزرگ محلّه ام
تنها رفیق واقعی ام چند تا قمه!
مشغول زورگیری و گاهی تجاوزم!
بیزارم از متامی این شهر ،از همه
هر روز چرخ با موتور و دزدیِ یواش!
شب ها بساط بنگ و قامر و عرق خوری
ا ّما میان سینه ی من قلب عاشقی ست
دل باخته به دخرت کمروی چادری…
بحث جنازه های جوان در متام شب
تابوت های چیده شده توی قربها
مهامنیِ ُبخو ْر ُبخو ِر کرم و مورچه!!
در پس زمینه ،گریه ی یکری ِز ابرها…

نافرمانیمدنی
محسن حسن پور| داروسازی
جهت ایجاد تغییرات سیاسی توسط مردم و بطور
مشخص اپوزیسیون داخلی و یا به منظور ایجاد
دگرگونیهای محدود یا بنیادین در قوانین و
رویههای ناعادالنه حکومت روشهای مساملت آمیز
گوناگونی برای ابراز اعرتاضهای مدنی وجود دارد
که میتوان از اعرتاض قانونی ،مخالفت وجدانی،
عدم همکاری ،نافرمانی مدنی ،وظیفه گریزی و
روشهای دیگر نام برد.
اما نافرمانی مدنی ،بحثی را به میان میگذارد که عبارت
است از :اگر قانونی از نظر فرد با اخالق ،عدالت و حقوق
برش ناسازگار است فرد میتواند این حق را برای خود قائل
باشد که از قانون رسپیچی کند و یا نسبت به آن بیتفاوت
باشد.در نوشتار پیش رو و نیز در دو قسمت دیگر که در
شامرههای بعدی منترش خواهد شد مبانی نظری نافرمانی
مدنی و شیوه مبارزات نافرمانان مدنی در مناطق مختلف
جهان و نیز سابقهای از نافرمانی مدنی در ایران بررسی
خواهد شد .تعبیر نافرمانی مدنی برای اولین بار از سوی
دیوید هرنی ثورو در قرن نوزدهم میالدی به کار برده شد.
به تعبیر ثورو نافرمانی مدنی خود به معنی انقالبی واقعی
است ولی نه وسیلهای برای انقالب به معنی براندازی!
نافرمانی مدنی به کسب قدرت منیاندیشد و در عوض
بیشرت با اخالق ،وجدان و آزادی رسوکار دارد .در قرن
نوزده میالدی آمریکا درگیر جنگی خارجی با مکزیک
بود که ناراضایتیهایی را در داخل آمریکا به وجود
برانگیخته بود ،دیوید هرنی ثورو یکی از آن افراد بود.
وی معتقد بود که انسان در برابر حکومتی که بیعدالتی
را رسمیت میبخشد مسئول و متعهد نیست ،بلکه دولت
هنگامی شایسته اطاعت است که اهدافش اخالقی باشد.
او یکی از راههای مبارزه با سیستم ظامل را رسپیچی از
قانون ناعادالنه میدانست که برای او به منزله نپرداخنت
مالیات و برای رسبازان و افرسان جنگی خودداری از
جنگیدن _در جنگ بامکزیک_ بود .احتامال با خود
بگویید خودداری ثورو از پرداخنت مالیات بیفایده بوده
است ،اما توضیحاتش در مورد اهداف و اصول رفتاری
خود در نافرمانی مدنی نتایجی در برداشت که احتامال
هیچ کس حتی خود او هم پیش بینی منیکرد :جنبش
کارگری انگلستان ،استقالل هند به رهربی گاندی،
فروپاشی نظام آپارتاید(تبعیض نژادی)آفریقای جنوبی به
رهربی ماندال و مبارزه سیاهپوستان آمریکایی برای حقوق
برابر به رهربی لوترکینگ از نتایج واضح آن بود.
در برخی حکومتهای خودکامه اگرچه قوانین اساسی
و قوانین مدون وجود دارد ولی دو عامل باعث ناکارآمدی
قانون در استقرار حکومتی عادالنه و مردم ساالر است.
یک عامل عدم رعایت قانون از طرف قدرت حاکم
است حتی اگر قوانین موجود عادالنه و دموکراتیک
باشند و عامل دوم ناعادالنه بودن اصل قوانین و سیاست
های جاری است که حقوق ویژهای را برای یک فرد،
طبقه یا گروه خاصی در نظر گرفته و مردم را از داشنت
حقوق برابر محروم کرده است و باعث گسرتش ناعدالتی
شده است.
قانون عبارت است از قواعدی الزام آور و کلی که رفتار
اشخاص را در رابطه با یکدیگر تنظیم میکند و نیز به
منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت وضع میشوند در
تعاریف علم حقوق ،قوانین به دو دسته قوانین طبیعی و
موضوعه تقسیم می شوند.
قانون طبیعی چیزی نیست که ما آفریده باشیم ،بلکه این
قوانین در طبیعت موجود هستند و تنها باید آن را کشف
کرد.مثال ما میگوییم آب در صد درجه سانتیگراد
میجوشد ذهن ما رضورت این که آب حتام باید در اثر
حرارت صد درجه بجوشد راکشف منی کند چون علوم
طبیعی یعنی هر چه که انسان درباره طبیعت کشف کرده
و پایه اش تنها تجربیات برش است .در کل قوانین طبیعی
اموری هستند مستقل و قائم به ذات که برش تنها آنها را با
راهنامیی عقل کشف می کند.
اما قوانین موضوعه قوانینی هستندکه واضع دارند و
وضع و لغو آبه دست انسانها است و آدمی است که
بدان اعتبار میبخشد .در قرن بیستم حکومت فاشیستی
آملان در راستای تقدیس دولت ،بر برتری حقوق
موضوعه تاکید زیادی میکرد برای چنین رژیمهایی
چه بهرت که مردم به چیزی باالتر از قوانین موجود کشور
(اخالق ،وجدان) باور نداشته باشند و تصمیامت و

گاهنامه اجتامعی سیاسی
دانشگاه علوم پزشکی تربیز
سال اول ،شامره اول
نیمه دوم آبان ۱۳۹۷

قانون خوب ،قانون بد
(قسمت اول)
مقررات دولت را بی چون و چرا اجرا کنند که در نهایت
نیز قلع و قمع دهها و میلیونها انسان را به همراه داشت.
بعد از پایان جنگ محاکمه مسوالن آملانی از لحاظ
حقوقی پیچیدگیهایی به وجود آورده بود زیرا اعامل و
در واقع جنایاتی که از آنها رسزده بود کامال طبق قوانین
موضوعه آملان بوده است.
چگونگه میبایست به خاطر پیروی از قانون کسی را
محاکمه کرد؟
راد بروخ که نامدارترین شارح مکتب نسبیت حقوق
است قوانین آملان را «قانون بی قانونی» نامید که فاقد
هسته عدالت است و معتقد بود آنجا که قانونی به
اندازهای غیر قابل تحمل از عدالت دور شود محلی از
اطاعت برایش باقی نخواهد ماند.این مسائل و مصائب که
ناشی از قوانین موضوعه و ساختهی دست برش بود باعث
توجه دوچندان به قوانین طبیعی شد قوانینی که به گفته
توماس هابز تغییر ناپذیر و ابدی هستند زیرا بیعدالتی،
ناسپاسی ،بیانصافی ،تجاوز و تعدی را در هیچ مکان و
زمانی منیتوان مرشوع دانست .پس میبایست مبنای
قوانین موضوعه قوانین طبیعی یا فطری باشند.
حال با این توضیحات اگر مبنای قوانین روزمره را قوانین
طبیعی و فطری بدانیم زمینه برای مقاومت در برابر قوانین
روزمره و ناعادالنه فراهم و مرشوع خواهدشد.
شاید در ذهن خود بگویید آیا همه افراد جامعه
صالحیت تشخیص قانون خوب و بد را دارند؟
آیا رسپیچی از قانون باعث هرج ومرج نخواهد شد؟
اوال کسانی که قانونی خوب را نقض میکنند مورد
رسزنش افکار عمومی قرار گرفته و چه بسا مردم به
حکومت کمک کنند که این افراد هر چه بیشرت طرد
گردند و در نتیجه این عمل با استقبال عمومی روبهرو
نخواهد شد.
ثانیا درست است که در هیچ جامعهای منیتوان به همه
افراد حق داد درباره خوب و بد بودن قانون داوری کنند
ولی این را نیز باید در نظر داشت که هرچند پشتیبانی
دولت یا اقدام او برای ایجاد قواعد حقوقی رضورت دارد
اما این گفته به معنی ستایش زور و عادالنه دانسنت همهی
تصمیامت حکومت نیست ،مردم آنچه را در وجدان
خود عادالنه میبیند به رغبت اجرا میکند و آنچه حکم
زور میپندارد اجرا منیکنند.
بعضی از افراد معتقدند با کسی که قانون را شکسته
میبایست برخوردی جدی صورت گیرد تا موجب هرج
و مرج و ناامنی نشود ،نیز حرمت قانون حفظ شود.
به راستی این چه قانونی است که حفظ حرمت آن
وابسته به زور و اجبار مردم است؟
حتی اگر بپنداریم حکومت موظف به پیاده کردن نظر
اکرثیت است و به دنبال آن شکسنت قانون را برنتابد نیز
خود به نوعی استبداد اکرثیت را به دنبال خواهد داشت
که هم با اخالق و وجدان منافات دارد و هم با حقوق
برش و عدالت اجتامعی که در نهایت خود باعث افزایش
ناامنی و قانون شکنی به صورت بزهکاری خواهد شد که
ذاتا با نافرمانی مدنی که عملی ست علنی ،رشافتمندانه،
به دور از خشونت ،و نیزآماده پذیرش مجازات متفاوت
است.
به عالوه کشوری که مدعی استقرار دموکراسی و
حکومت مردمی است رضورتا نافرمانی مدنی به سطحی
منیرسد که هرج و مرج حکم شود چون به هرحال
سیستم مردمی است و به نوعی یک قانون ناعادالنه داخل
یک نظام عادالنه است که در چنین نظامی عادالنه ای
انتظار می رود که مردم و مسئوالن بتوانند با تعامل با هم
به توافقی منطقی دست یابند و با کمک هم از ناامنی
و هرج و مرج جلوگیری کنند .پس قوانین موضوعه و
ساخته دست برش الزاما عادالنه نیستند و فرد میتواند حق
نادیده گرفنت آن را داشته باشد ،و به گفته گاندی زمانی فرا
خواهد رسید که عدم همکاری وظیفه هرکس خواهد بود
و کسی که از این حق خود رصفنظر کند انسان شمرده
منیشود.
در قسمت دوم بخوانید:
گاندی چگونه با نافرمانی مدنی و دوری از خشونت
باعث استقالل کشورش از انگلستان شد؟
چرا ماندال در البه الی نافرمانی مدنی و برای گسرتش
عدالت و برچیدن نظام تبعیض دست به خشونت زد؟

